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JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Mais de 150 mil ações tramitam nas 
19 Varas das 15 Subseções baianas

 A Seção de Modernização Adminis-
trativa - SEMAD divulgou o número de 
processos em curso nas 19 Varas das 
15 Subseções Judiciárias da Bahia, in-
cluindo as ações dos seus respectivos 
Juizados Especiais Federais Adjuntos.

O total, considerando o saldo ajustado, 
ao final do ano de 2016, foi de 153.129 
processos sendo que 83.551 eram pro-
cessos vinculados aos Juizados Especiais 
Federais Adjuntos e outros 69.598 das 
Varas das Subseções Judiciárias.

PROCESSOS NAS SUBSEÇÕES 
E NOS JEFS ADJUNTOS

Confira, no gráfico e na lista acima, 
as Subseções Judiciárias e os números 

de processos (incluindo os dos JEFs Ad-
juntos) ao final de 2016 por ordem de-
crescente de acervo. 

• Ilhéus: 14.838; • Campo Formoso: 
11.071;• 1ª Vara de Feira de Santana: 
10.909; • Alagoinhas: 10.705;• Je-
quié: 10.498; • Juazeiro: 9.567; • Ire-
cê: 9.497; • Teixeira de Freitas: 9.089;• 
2ª Vara de Feira de Santana: 8.675; 
• Paulo Afonso: 8.169; • Guanambi: 
8.037;• 3ª Vara de Feira de Santana: 
7.853; • 2ª Vara de Itabuna: 6.466; • 
Barreiras: 6.163; • 2ª Vara de Vitória da 
Conquista: 5.307; • Bom Jesus da Lapa: 
5.169; • 1ª Vara de Vitória da Conquis-
ta: 4.232.• Eunápolis: 4.123; • 1ª Vara 
de Itabuna: 2.781. 

SENTENÇAS NAS SUBSEÇÕES 
E NOS JEFS ADJUNTOS

Em 2016, foram sentenciados 
60.542 processos nas 19 Varas das 
15 Subseções, sendo que 49.435 eram 
sentenças relativas aos JEFs Adjuntos e 
outras 11.107 das Varas das Subseções.

Comparando com as sentenças pro-
latadas nas 19 Varas das mesmas 15 
Subseções em 2015, verifica-se um au-
mento total de 3.155 sentenças.

Confira na lista e no gráfico abaixo o 
número de processos sentenciados em 
cada Vara de Subseção: • Alagoinhas: 
5.988; • Paulo Afonso: 5.594; • 3ª 
Vara de Feira de Santana: 4.941; • Gua-
nambi: 4.792; • Irecê: 3.739; • Jequié 
3.722;• 1ª Vara de Vitória da Conquis-
ta: 3.627; • Campo Formoso: 3.584;• 
2ª Vara de Feira de Santana: 3.304;  
• Ilhéus 3.011; • Teixeira de Freitas: 
2.740; • 2ª Vara de Vitória da Conquis-
ta: 2.695; • Barreiras: 2.496;• 1ª Vara 
de Feira de Santana: 2.177; • 1ª Vara 
de Itabuna: 1.872.• Eunápolis: 1.662;• 
Bom Jesus da Lapa: 1.610; • 2ª Vara de 
Itabuna: 1.560;• Juazeiro: 1.428.

Aniversariantes
Hoje: Glenda Almeida (NUCRE), Jemima Silva (Campo Formoso), Vivian Patury 
(Itabuna), Samuel Cal (Turma Recursal). Amanhã:  Alessia de Alcantara Carva-
lho (Alagoinhas), Danilo Oliveira Morais (2ª Vara), Ana Claudia Nascimento (21ª 
Vara), Marco Antonio Pondé de Brito (NUCRE) Raimundo Luiz Filho (Turma Re-
cursal), Brás Batista Porto (Jequié), Josefa Eliene Santos (Paulo Afonso) e Leda 
Tatiana Fogueira Amaral (NUCJU).Parabéns!

Juízes federais prestigiam posse 
de ex-servidor da seccional na AGU
Os juízes federais Iran Esmeral-

do Leite e Lilian Oliveira da Costa 
Tourinho participaram como con-
vidados da cerimônia de posse do 
novo advogado da União Alexandre 
Gomes França Pinheiro, ex-servidor 
da Seção Judiciária da Bahia.

Alexandre passou três anos na 
nossa seccional, como analista ju-
diciário, quase todo esse período 
como assessor da 2ª relatoria da 1ª 
Turma Recursal em apoio à juíza fe-
deral Lilian Tourinho. No dia 29 de 
janeiro, ele foi empossado na Advo-
cacia Geral da União, em Brasília.

A servidora Geilhia Almeida, sua 
colega na Turma Recursal foi autora 
de um emocionante texto de despedida quando o servidor partiu para os novos desafios. 

Disse ela, na ocasião (trecho): “Você, Alexandre, embarcou aqui na Justiça Fe-
deral há três anos. Nesta estação semeou o seu próprio exemplo, exemplo de hon-
radez, de lealdade e de humildade.[...] Você certamente aprendeu, desde cedo, 
com sua família, a valorizar o que mais importa na vida. As pessoas ao nosso lado 
são o que mais importa, nenhum  cargo ou ofício suplanta o ser e suas grandezas. 
Você desembarca agora da Justiça certamente com uma bagagem que não possuía 
quando aqui embarcou há três anos...Segue com um conhecimento ímpar, mais 
seguro para brilhar na estação seguinte”.

Informação do TRF1 
sobre e-mail com 
suspeita de vírus

A Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção comunicou que os e-mails atribuído 
indevidamente ao servidor Júlio César 
Pires de Oliveira, intitulado Comunicado 
Geral – Portal TRF1, atribuídos ao mesmo 
servidor, são oriundos de atuação de vírus, 
devendo ser desconsiderado e removido.

Somente haverá risco de proliferação 
do vírus se o usuário executou o arquivo 
clicando duas vezes no anexo. 

Nessa hipótese, deve-se contatar ime-
diatamente a unidade de TI por e-Sosti. 
Se o e-mail ou seu anexo tiver sido ape-
nas aberto, não há risco de vírus e nem 
a necessidade de qualquer providência. 

Em qualquer caso, é necessário que 
todos os microcomputadores sejam reini-
ciados para promover a ação automática 
de desinfecção.

ERRATA
Na edição de ontem do JFH houve 

uma troca nos algarismos relativos ao nú-
mero de processos atribuídos à 21ª Vara 
no final de 2016. Ao invés de 2.352, 
eram 3.252. O erro foi devidamente cor-
rigido nas edições eletrônica e física do 
nosso informativo.

Iniciada a escolha dos novos 
membros da Funpresp-Jud

A eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal e para o Comitê de Assessora-
mento Técnico da Funpresp-Jud acontece até o dia 7/2 exclusivamente por meio ele-
trônico. Basta entrar na página www.funprespjud.com.br/processo-eleitoral-2017/ e 
conferir o regulamento e as informações sobre o processo eleitoral.

Somente poderão votar os participantes cadastrados no sistema da Funpresp-
-Jud até o dia 16/12/2016. O participante apto a votar deverá ter recebido um 
token por e-mail. Caso isso não tenha o ocorrido, ele poderá entrar no Portal do 
Participante, acessar o link de eleição e votar. O resultado está previsto para o dia 
13 de fevereiro. 


